
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (2) حافظ حكميللعالمة  –المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-تعالى رحمه هللا-ل العالمة حافظ قا

 العلممممممممم أعلممممممممى حيمممممممما  للعبمممممممماد كممممممممما
 المم وفمي يبصمرون  ال بم  عقم  ال سمع ال

 فالجهممممم  أصممممم  قمممممالل ال لممممم  قا بمممممة
 والعلمممم أصممم  ممممدامم ممممع سمممعادتهم فمممال
 وال ممممول بالجهمممم  والحمممم ن ال و مممم  بممممه
 العلمممممممممممممممم وهللا ميمممممممممممممممرا  النبمممممممممممممممو  ال
 ألنمممممممممممممه بر  حممممممممممممم  دا مممممممممممممم أبمممممممممممممدا  

 نبمممممممممو  والممممممممممومنمممممممممه بر  سمممممممممليمان ال
 ىولكمممممممممميا دعمممممممممما  كر مممممممممما ر ممممممممممه بمممممممممم

 العلمممممممم ميممممممم ان شمممممممر  هللا حيممممممم  بمممممممه
 كمممممممر السمممممممل ان فمممممممي حجممممممم وكلمممممممما ي  

 فسممممممممممل ة اليممممممممممد باألبممممممممممدان قاصممممممممممر 
 وسمممممممل ة العلمممممممم تنقممممممماد القلممممممموب لهممممممما

 المممممم يممممممب و ممممميمب المممممدين والمممممدنيا بيا
 العلممممممم يمممممما صمممممما  يسممممممت  ر لصمممممماحبه
 كممممممياك تسممممممت  ر الحيتممممممان فممممممي لجمممممم 
 و ممممممارال فممممممي  ممممممالب العلممممممم محتسممممممبا  
ن أجنحمممممممممممممة األممممممممممممممالك تبسممممممممممممم ها  وا 
 والسمممممممالقون  ر ممممممم  العلمممممممم يسممممممملقهم
 والسمممممممامع العلممممممممم والمممممممواعي ليح ظممممممممه
 فيممممممممممما نقمممممممممممارته بي كمممممممممممان متصممممممممممم ا  

                رفعمممموا أن العلممممم أممممم  ك مممماك فممممي فقمممم 

 أمممممممم  الجهالمممممممة أمممممممموا  بجهلهمممممممِم 
 سمممممممممعير معتمممممممممرل كممممممممم  بمممممممممينبهم

 وظلمهمممممممم وأصممممممم  شمممممممقوتهم  مممممممرا  
 يقمممممممممم  وال يشممممممممممقى يوو الحكممممممممممم

 العلمممم من يمممان فاعتصمممم وعمممن أولمممي
 ميممممممرا  يشمممممممبهه  ممممممو ى لمقتسمممممممم
 ومممممما سمممممواه بلمممممى ا فنممممما  والعمممممدم
 فقمممممم  المبممممممين فممممممما أواله بممممممالنعم
 اآلل  مممممول المممممموالي ممممممن ورا همممممم
 قواممممممممه و مممممممدون العلمممممممم لمممممممم يقمممممممم
 فمممممالعلم ال سمممممل ة األيمممممد  لمحمممممتقم
 تقمممممون بالعمممممدل أو بمممممالظلم وال شمممممم
لمممممى مرقممممما  ر همممممم  بلمممممى الهمممممدض وا 

 لمعتصممممممعلمممممم المممممي  فيمممممه منجممممما  
 لممممم أمممم  السمممماوا  واألرقمممين ممممن

 ممممن البحمممار لمممه فمممي القمممو  والظلمممم
 مجاممممممد فمممممي سمممممبي  هللا أ  كمممممممي

 ممممممممنهم بصمممممممنعهم ل البيمممممممه رقممممممما  
 بمممممارس النسمممممم بلمممممى الجنمممممان  ر قممممما  

 بيممممممماه فمممممممي األممممممممم ناشمممممممرا   مؤديممممممما  
 بمممممميا بممممممدعو   يممممممر ال لمممممم  كلهممممممم
 ممممممن أجلمممممه درجممممما  فمممممو   يمممممرمم

 
 
 
 
 



أما  ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،هللا وسلم وبارك على عبده ورسولهوصلى  ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :مبينًا فضل العلم تتميمًا لما تقدم -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
 ...................................  ال  فالجهمم  أصمم  قممالل ال لمم  قا بممة

 

  وقفنا على هذا.
 ...................................  ال  ةفالجهمم  أصمم  قممالل ال لمم  قا بمم

 

يوصفون بإيش؟ بالجاهلية،  -عليه الصالة والسالم-ولذا كان وصف الناس ووصف المجتمع قبل بعثة النبي 
  ية وفيه جهل.ويوصف من ال يتصف بالعلم بأنه جاهل، ومخالف العلم فيه جاهل

 ...................................  ال  فالجهمم  أصمم  قممالل ال لمم  قا بممة
 

 كيف يهتدون بدون علم؟ وضد الهدى الضالل، فالذي ال يهتدي وال هداية إال بالعلم ال محالة سوف يضل.
 فالجهمم  أصمم  قممالل ال لمم  قا بممة

 ال

 وأصممممممم  شمممممممقوتهم  مممممممرا  وظلمهمممممممِم 
 

 ؟!كام الصالةألن من شرط أو من الزم صحة العمل العلم به قبل، كيف تصلي وأنت ال تدري وأنت لم تتعلم أح
وهكذا، فالذي ال يعرف وال  ؟!كيف تحج وأنت ال تعرف أحكام الحج ؟!كيف تصوم وأنت ال تعرف أحكام الصيام

على جهل ال شك أنه سوف يقع  -جل وعال-الذي يعبد هللا  ،يعلم هذا جاهل، والجاهل معرض لعبادته بالبطالن
ولذا جاء أمره  ،-صلى هللا عليه وسلم-لى مراد رسوله في عبادته في أخطاء بحيث ال يؤديها على مراد هللا وع

وقال أيضًا في  صلوا كما رأيتموني أصلي(())فقال:  ،أن نصلي كما رأيناه يصلي -عليه الصالة والسالم-
إذا الشرائع ال تؤخذ إال عن األنبياء، فشريعة اإلسالم ال تؤخذ إال عن نبي  ))خذوا عني مناسككم(( :المناسك

-من غير طريقه  -جل وعال-سبيل وطريق إلى هللا له  نومن زعم أ ،-عليه الصالة والسالم-د اإلسالم محم
عليه الصالة -فهو ضال، ضال هذا، ومن زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد  -عليه الصالة والسالم

 ،- العافيةنسأل هللا-من غير طريقه فهذا كافر، هذا كافر  -جل وعال-ويمكنه الوصول إلى هللا  ،-والسالم
يعني إذا ساغ هذا في شريعة موسى، وأنه وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فإنه ال يسع بأي حال من 

 .-صلى هللا عليه وسلم-األحوال أحدًا أن يخرج عن شريعة محمد 
 الحكمممممِم يوو يشمممممقى وال يقممممم  فمممممال    سمممعادتهم ممممع ممممدامم أصممم  والعلمممم

 
 ج 

لكن من أعرض عن الكتاب  ،-عليه الصالة والسالم-موارده، بكتاب هللا وسنة نبيه العلم يكون بالعناية بأصوله و 
ر ه  َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى{وعن السنة فال شك أنه سوف يشقى  ا َوَنْحش   }َوَمْن َأْعَرَض َعن ِيْكِر  َفِإنَّ َله  َمِعيَشة  َقنك 

 .[( سورة طـه421)]
 وعن أولي العلم من يان فاعتصمِ     وال ول بالجه  والح ن ال و   به

 

ومع ذلك ال يزاول أي عبادة، وال  ،يعني لو تصورت حال العامي المسكين الذي ال يقرأ وال يكتب إذا جلس بمفرده
يهتدي إلى شيء ينفعه في أمر دينه، ال يقرأ وال يكتب، ال شك أنه حزين ومهموم، ومن أراد أن ينظر إلى شيء 

حرص، عندهم حرص في  حينما يأتون إلى المساجد مع األذان، تجد عندهم ،ى العامةمن هذا النوع فلينظر إل



وال يقرأ وال في المصحف،  تين ماذا يصنع؟ ال يقرأ وال يكتبلكن إذا صلى الركع ،المواسم يبكرون في رمضان
 عه.وتضيق به األرض ذرعًا متى تقام الصالة، وقد ينشغل بما ال ينف ،تجده يلتفت يمينًا وشماالً 

وكم سمعنا ورأينا وشاهدنا من هؤالء العوام على حرصهم ومبادرتهم إلى الصلوات لكنهم يقعون في محظورات، 
الذي ال -فإن لم يشغلها بالحق  ،يشغل نفسه بشيءوالسبب في هذا الفراغ، يعني كيف يقضي الوقت؟ ال بد أن 

الكثير، يتحدث في أمور ال تمت له بصلة،  شغلته بالباطل، تجده عنده من الفضول الشيء -يحصل له إال بعلم
بل من حسن إسالمه أن يكف عنها، وتجده ينشغل بفالن وعالن، وهذا تقدم وهذا تأخر، وهذا البس كذا وهذا 
البس كذا، حتى أن بعضهم يتحسس ثوب شخص يصلي بجانبه بيده يقول: هكذا، يقول: هؤالء الشباب تراهم ما 

أو  ،أو مهدى إليه ،شاريه بقيمة ؟شاريه بقيمة غالية وهم، طيب ويش دخلك يحسنون االختيار، وتجده مسكين
ثم  ،إلى المسجد صلى ما كتب له أن يصليرخيص أو غالي، كل هذا سببه إيش؟ سببه الجهل، لو أنه لما تقدم 

أخذ المصحف وقرأ، أو قرأ من حفظه إن كان يحفظ انشغل عن مثل هذه األمور، ال شك أن من أعرض عن 
 ويحشر يوم القيامة أعمى.، لم وعن مصادره وعن منابعه الكتاب والسنة فإن معيشته ضنكاً الع
ومع ذلك تقول  ،يخاف ألنه ما يدري ما أمامه، ما يدري امرأة تصلي وتصوم صوامة قوامة "وال ول بالجه "

م أو شقاء دائم وبعد وهناك إما نعيم دائ ،ما تدري أن هناك سؤال ؟حون و توا وين ير : الناس إذا مالصاحبة لها
 .-نسأل هللا العافية-سبب ذلك إيش؟ الجهل  ،وهي تصوم وتصلي مع المسلمين ،وما تدري  ،ذلك بعث وحساب

 وعن أولي العلم من يان فاعتصمِ     وال ول بالجه  والح ن ال و   به
 

بتالوة القرآن، كم يتلذذ ال شك أن أهل العلم في سعادة وفي لذة وفي راحة وفي نعيم، يعني كم يتلذذ اإلنسان 
اإلنسان بالعبادة التي يؤديها على وجهها، كم يتلذذ بقراءة العلم باالطالع على أقوال أهل العلم، بأخبار أهل 

 العلم، هذه سعادة ال تعادلها سعادة.
   العلم وهللا ميرا  النبو ............

 

 ................................... 
 

  ًا إنما ورثوا العلم.وال درهم اً ثوا دينار األنبياء لم يور 
 ميممممممرا  يشمممممممبهه  ممممممو ى لمقتسمممممممِم    العلمممممممممممم وهللا ميمممممممممممرا  النبمممممممممممو  ال 

 

من يرد هللا )) ((إنما أنا قاسم وهللا المعطي)) ى لهطوبى لمقتسم، من يقتسم ويأخذ نصيبه من هذا الميراث طوب
جل -قسم ووزع على الناس، لكن هللا  -الة والسالمعليه الص-هذه القسمة، النبي  ((به خيرًا يفقهه في الدين

 أعطى فالن وحرم فالن. ،هو المعطي -وعال
 ألنممممممممممه بر  حمممممممممم  دا ممممممممممم أبممممممممممدا  

 

 ................................... 
 ال

أما إرث متاع الدنيا فإنه ال يلبث أن يزول، وكم من شخص ورث الماليين ثم بعد ذلك انتهت،  ،هو الذي يثبت
وال سارق، وال يصل إليه أحد، اللهم إال إذا فرط به  كنز ال يصل إليه لص وال صائل العلم لكن من ورث

أو  ،-جل وعال-صاحبه، حامله إذا فرط به ذهب، وأعظم ذهاب له عدم استغالله واستعماله فيما يرضي هللا 
 مخالفته.

 ومممممما سمممممواه بلمممممى ا فنممممما  والعمممممدِم  ال  ألنممممممممممه بر  حمممممممممم  دا ممممممممممم أبممممممممممدا  
 



ن طالتإرث األموا ن كثر فإن مآله إلى الفناء والعدمو  ل وا  رث الحطام وا  بحيث ال يصحبه بعد وفاته إال عمله،  ،ا 
 العلم بالنية الصالحة. -جل وعال-ومن أعظم العمل المقرب إلى هللا 

 ومنه بر  سليمان النبو ..........
 

 ................................... 
 

َلْيَمان  َداو    .ماذا ورث؟ ورث النبوة [( سورة النمل41)] وَد{}َوَوِرَ  س 
 ...............................والم

 

 فقمممممم  المبممممممين فممممممما أواله بممممممالنعِم 
 

 فما أحقه وأجدره بالنعم. "فما أواله"ورث سليمان النبوة والفضل من أبيه 
 ...................................  ال  كمممممممميا دعمممممممما  كر مممممممما ر ممممممممه بممممممممولي

 

نَك َوِليًّا}َفَهْب  وَب{*  ِلي ِمن لَّد  يعني من آله من أقاربه  "بولي اآلل" [( سورة مريم1-5)] َيِرث ِني َوَ ِر   ِمْن آِل َيْعق 
وأحق الناس بإرث الشخص القريب، ولذا على  ،يعني خوف أن يرثه البعيد " ول الموالي من ورا هم"من نسله 

ايته بغيرهم، فهم أحق الناس ببره، أحق الناس بخيره، وقد يالحظ اإلنسان أن يعنى بأوالده وأسرته أكثر من عن
شيئًا، وقد  ا استفادوا منهعلى بعض أهل العلم الذين يبذلون للناس أن أوالدهم ونساءهم ومن تحت واليتهم م

العلم  هذا األمر، فال يتهم أهل لم يكتب له -جل وعال-يكون هذا عن تفريط، وقد يكون عدم التفريط، إال أن هللا 
هدوا ومع ال، بذلوا وحاولوا وجا ،بأنهم قصروا في نصح أوالدهم وذراريهم، وأنهم غفلوا عنهم باالنشغال بغيرهم

يعني نوح على طول ما بقي مع قومه امرأته  ،، وهذا أيضًا موجود على مستوى األنبياءذلك ما كتب هللا لهم شيئاً 
ال ما استفادوا؟ ما استفادوا ، وال يعني هذا أن نوح فشل في دعوته كما قال بعض الكتاب وولده استفادوا وا 

عليه -المعاصرين، يقول: نوح فشل في دعوته؛ ألنه ما استفاد منه أقرب الناس، وحتى تطاول على النبي 
وفشل في الطائف ونجح في المدينة، هذا موجود  ،وقال: إنه فشل في دعوته في العهد المكي -الصالة والسالم
ما الذي  ؟ما الذي على الداعية ،-نسأل هللا السالمة والعافية-داول بين أيدي الناس، وهذا ضالل في كتابات تت

( سورة 51)] }ِبنََّك اَل َتْهِد  َمْن َأْحَبْبَ {على النبي؟ ما عليه إال البالغ، هل عليه أن يهدي الناس؟ ما يستطيع 
نََّك َلَتْهِد  ِبَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم{ه؟ نعم يهدي هداية عم -عليه الصالة والسالم-هل استطاع النبي  [القصص  }َواِ 

جل -تهدي هداية الداللة واإلرشاد والبالغ تهدي، لكن هداية التوفيق والقبول هذه بيد هللا  [( سورة الشورى 52)]
قد يكون  وما تخرج على يديه أحد من أهل العلم، ،، فكون اإلنسان يمضي السنين الطويلة في تعليم الناس-وعال

ما كتب له قبول، ولم يتسن ألحد أن يحمل عنه هذا  -جل وعال-هذا خلل في طريقته في التعليم، وقد يكون هللا 
وال استفاد أحد من أمره، هو  ،العلم، قد يكون ينفق السنين الطويلة في األمر والنهي، ومع ذلك ما تغير منكر

  .-جل وعال-والنتائج بيد هللا  ،وأجره مرتب على بذل السبب ،عليه أن يبذل السبب
يهتم بهم ويوليهم نصحه وتوجيهه  [( سورة الشعراء241)] }َوَأنِيْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِ يَن{ فعلى اإلنسان أن يهتم باألقربين

 .-جل وعال-م وتبصيرهم، ومع ذلك ال يلزم أن يستجيبوا له، النتائج بيد هللا وعنايته وتعليمه
 قواممممممممه و مممممممدون العلمممممممم لمممممممم يقمممممممِم     حيممممم  بمممممهالعلمممممم ميممممم ان شمممممر  هللا

 

ال ليست صحيحة؟ بالجهل تزن؟ ال بالعلم، كيف تعرف أن صيامك  كيف تزن صالتك هل هي صحية وا 
 صحيح؟ كيف تعرف أن حجك صحيح؟ إنما هو بالعلم.



ال باطل  عروة بن مضرس لما جاء من جبال طي وما ترك جبل إال وقف عنده، هل عرف أن حجه صحيح وا 
حتى عرض  ؟ما يدري هل حجه صحيح أو باطل ،؟ ما عرف-عليه الصالة والسالم-تى عرض على النبي ح

 ثم بين له. ،-عليه الصالة والسالم-ما فعله على النبي 
 العلمممممم ميممممم ان شمممممر  هللا حيممممم  بمممممه
   وكلممممما يكمممممر السمممممل ان فمممممي حجممممم  

 قواممممممممه و مممممممدون العلمممممممم لمممممممم يقمممممممِم 
  فممالعلم..............................

 

 .يعني فالمراد به العلم، السلطان في النصوص في الحجج والخصومات والمجادالت المراد به العلم
العلم الصحيح المبني على  ..،لماذا؟ ألن سلطان العلم ال أيدي وال سالح وال غيره؛ "ال سل ة األيد  لمحتقم"
قد يتواله الصالح فيكون بالعدل، وقد  ، بينما سلطان اليد سلطان السالحتاب والسنة هو الذي يحقق العدلكال

 يتواله الظالم الغاشم فيكون بالظلم.
 تقمممممون بالعمممممدل أو بمممممالظلم وال شمممممِم  ال  فسمممممممل ة اليمممممممد باألبمممممممدان قاصمممممممر 

 ال

وقد تستعمل في الظلم، لكن سلطان العلم المجادلة  ،فالقوة قد تستعمل في العدل ،نعم إذا كان ما هناك إال قوة
لم فإنها ال ينشأ عنها إال العدل، ولذا في كثير من األحوال ال يجدي في توجيه الناس ونصح بالعلم المحاققة بالع

رشاد الناس إال سلطان العلم، فالمجادلة ال سيما لمن كان عنده علم، أما العامي فإنه ال يجادل، إنما  الناس وا 
ال فيؤطر عليه، أما المجادلة تكون لمن عنده علم، ولذا ل  -عليه الصالة والسالم-ما وجه النبي يبين له الحق وا 

أما بالنسبة  ،يعني اهتم لهم وجادلهم وناظرهم وحاورهم ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب))معاذًا إلى اليمن قال: 
ال فيؤطرون على الحق. ،إنما يبين لهم الحق إن انصاعوا له ،للعامة ما يقال لهم مثل هذا  وا 

 وسممممل ة العلممممم تنقمممماد القلمممموب لهمممما
 
 

 ................................... 
 ال

  مر على فطرته تنقاد لهذا السلطان.يعني إذا بين الحكم بدليله ال شك أن القلب السوي المست
 وسممممل ة العلممممم تنقمممماد القلمممموب لهمممما

 

 ال و يمب الدين والدنيا بيا يمب الم
لمممممى مرقممممما  ر همممممِم   بلمممممى الهمممممدض وا 

 

 علمممممم المممممي  فيمممممه منجممممما  لمعتصمممممِم
 

ذهب العلم واضح، الدين إذا ذهب العلم  والدنيا، كيف يذهب الدين ويذهب الدنيا؟ الدين ذهابه إذا يذهب الدين
نما يقبضه بقض العلماء، فإذا لم يبق  وأهل العلم   ))إن هللا ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال، وا 

بذهاب العلم، لكن هذا واضح ذهاب الدين  وا((فضلوا وأضل ،علم ، فأفتوا بغيرجهاالً  عالمًا اتخذ الناس رؤوساً 
 نعم؟ "و يمب الدين والدنيا"ماذا عن ذهاب الدنيا؟ 

  الب:.......
يعني المراد بالدنيا هنا التي تنفع صاحبها، أما جمع الحطام واألموال وكنز الدنيا ولو كانت بحذافيرها على غير 

الشرعية فهذه وبال على صاحبها، وهذا المال الذي  وال تصرف في مصارفها ،الشرعية هاهدى، ومن غير وجوه
يعذب  ،شقاء لصاحبه ،يجمع من غير وجهه، ويصرف في غير وجوهه هذا المال ال شك أنه وبال على صاحبه

ويوجه به أمور الدنيا، أمور  ،به صاحبه في الدنيا قبل اآلخرة، فإذا ذهب العلم الذي به يوجه العمل الصالح
رجل عنده شيء من العلم حتى أمور الدنيا لو أن شخصًا مزارعًا وعنده علم، وال أعني العلم الدنيا إذا توالها 



بالزراعة العلم الشرعي مزارع، ال شك أن علمه ينفعه في زراعته، ينفعه في صناعته، ينفعه في شرائه، ينفعه في 
 قع معامالت تضره.تسويقه لبضائعه، ينفعه في كل مجال، بينما إذا كان يتخبط ال عن علم فقد يو 

 علمممممم المممممي  فيمممممه منجممممما  لمعتصمممممِم  ال و يمب الدين والدنيا بيا يمب الم
 

ال العلم الذي ال ينتفع به هو من الوبال على صاحبه،  والمراد بالعلم علم الكتاب والسنة المورث للخشية، وا 
 .-إن شاء هللا تعالى-وسيأتي اآلفات التي تعترض طالب العلم فيما بعد 

 ين والمممدنيا بيا يممممب الممممو ممميمب المممد
 ال  العلم يما صما ......................

 علمممممم المممممي  فيمممممه منجممممما  لمعتصمممممِم 
................................... 

 

وتحذف  ،تذكر فيه الياءيا صاحبي أو يا صاحب؛ ألن المنادى المضاف لياء المتكلم  :األصل "العلم يا صا "
 ترخيم، يسمونه ترخيم. ويسمى هذا عندهم ،تحذف الباء ،يحذف آخرهوقد  ،على أوجه معروفة عند النحاة

    ترخيمــــــــــــًا احــــــــــــذف آخــــــــــــر المنــــــــــــادى

ــــــــــيمن دعــــــــــا ســــــــــعاد (يا ســــــــــعاـ)كــــــــــ   ف
 ج

 
 العلممممم يممممما صمممما  يسممممت  ر لصمممماحبه

 ال 
 لممِ  أمم  السماوا  واألرقين من 

 ال

 يستغفرون له. ،علم الذي تعدى نفعهستغفرون للعالم العامل الباذل الميستغفرون لهم، ي ،يعني ذنوبهم "من لمم"
 ممممن البحمممار لمممه فمممي القمممو  والظلمممِم  ال   كممممياك تسممممت  ر الحيتممممان فممممي لجمممم 

 

، كون هذه الخالئق -جل وعال-ويصلون على معلم الناس الخير، وهذه نعمة ومنة من هللا  ،يستغفرون للعالم
هذا شيء عظيم، هذا ال يقاومه عمل  ،أن يغفر لك لممك وزالتك -جل وعال-وتدعو هللا  ،بأسرها تستغفر لك

ذا تذكر اإلنسان أن عمله يخلد إلى قيام الساعة وأجوره تمضي، وكم من عالم مات منذ  ،اإلنسان بمفرده، وا 
يعني إذا كان بعض الصفقات المستعملة اآلن اللي يسمونها إيش؟ يعني هذا  !مئات السنين وأجوره تتضاعف
 هاه؟ ..الزبون جاء بزبون فيعطى من

  الب:.......
الهرمية نعم، المعامالت الهرمية التي فتن الناس بها، الهرمية كم يعطونك نسبة؟ يعطونك عشرة بالمائة إذا 

ذا جبت زبون ثالث... إلى آخره، هذه هرمية ذا جبت زبون يعطونك عشرة ثانية، وا  لكن عشرة  ،اشتريت، وا 
لعلم لك مثل أجره، وعلم آخر لك مثل أجر بالمائة، فكيف إذا علمت شخص، ثم هذا الشخص عمل بهذا ا

االثنين، علم ثالث لك مثل أجر الثالثة، وهؤالء الثالثة علموا ثالثين لك مثل أجورهم، الثالثين هؤالء كل واحد 
علم عشرة لك أجور الثالثمائة، والثالثمائة كل واحد علم... إلى آخره، هذا األجر الهرمي الصحيح، هذا الكنز 

أن يفرط به، بل يحرص عليه أشد الحرص، يعني كم من شخص مات من مئات السنين وأجوره الذي ال يجوز 
من  ،من االقتداء به ،من توجهيه، من تعليمهفاده الناس من علمه ومن مؤلفاته، مستمرة إلى قيام الساعة بما است

فيكون له  ،به عامة الناسفي سمته وهديه دعوة، في عمله يقتدي  ،االستنان به، حياته كلها علم وتعليم ودعوة
، وكل فائدة تستفاد من هذا -رحمه هللا-قال  تي تستمر مئات السنين كل يدعو لهمثل أجورهم، في مؤلفاته ال

 وفضل هللا واسع. ،المؤلف لك أجرها، يعني أجور ال تخطر على البال
 ه فمممي القمممو  والظلمممِمممممن البحمممار لممم  كممممياك تسممممت  ر الحيتممممان فممممي لجمممم 



 مجاممممممد فمممممي سمممممبي  هللا أ  كمممممممي ال    و ممممارال فممممي  ممممالب العلممممم محتسممممبا  
 

))من و))من خرج في طلب العلم فهو في سبيل هللا حتى يرجع((  :جاء في الترمذي وغيره ،مجاهد في سبيل هللا
يعني مجرد سلوك الطريق يعني ما رتب هذا  سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل هللا له به طريقًا إلى الجنة((

ال، يعني مجرد ما يسلك الطريق يسهل هللا  ،ن اإلنسان يصل إلى مرتبة معينة من العلم واالجتهاداألجر على كو 
 له به طريق إلى الجنة.

ال رابح؟ وقد يطلب اإلنسان العلم عشرات السنين وال يكتب له منه شيء ي   ذكر، يستمر طالب علم، هذا خسران وا 
قد يسلك الطريق ويالزم أهل العلم ومن  أنا قاسم وهللا المعطي(( ))إنما، ربح كبير، وليس له إال ما كتب له رابح

ومع ذلك يتم السبعين والثمانين وما حصل شيء، وأدركنا من هذا النوع  ،ويتدرج في العلم ،الجادة المعروفة
ًا إلى سهل هللا له به طريق ))من سلك طريقًا يلتمس فيه علماً  :نماذج، ما كتب هللا لهم علم، ومع ذلك يدخلون في

ولو لم يدرك علم؟ هذا بحد  ،أال يكفي مثل هذا في أن يحدو ويشد من أزر طالب العلم لمواصلة الطلب ة((الجن
 ذاته يكفي.

 مجاممممممد فمممممي سمممممبي  هللا أ  كمممممممي  ال    و ممممارال فممممي  ممممالب العلممممم محتسممممبا  
 

 استتر مجاهد في سبيل هللاالكمي في النهاية قال: الكمو الستر، وقيل للشجاع: كمي؛ ألنه استتر بالدرع، وهذا 
 ومغفرته وستره لذنوبه وعيوبه. بفضل هللا ورضوانه عليه

ن أجنحمممممممممة األممممممممممالك تبسممممممممم ها  ممممممممنهم بصمممممممنعهِم ل البيمممممممه رقممممممما    ال  وا 
 

ن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع)) تبسط أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع،  ((وا 
ير وصاحب الشذرات وغيرهم أن رجاًل قال: سوف أحضر مجالس العلم وأطأ أجنحة وذكر النووي والحافظ ابن كث

- جد ليصنع ما ادعى ساخت به األرض، يعني خسف بهالمالئكة، فوضع في نعليه مسامير فلما دخل المس
منها ما ، ويذكرون من هذا النوع من االستهتار بالسنن والعقوبات المعجلة ذكروا لهذا أمثلة، -نسأل هللا العافية

 يذكرها ابن كثير، ومنها ما يذكرها النووي، وذكر أيضًا ابن العماد في الشذرات شيء من ذلك.
ذكروا من ذلك الشخص الذي استاك في دبره، استعمل السواك في دبره، وهذه تواطئوا على ذكرها، قالوا: إنه 

من بطنه قطعة لحم صارت تصرخ  حتى تم تسعة أشهر فوضع ي بطنه وما زال بطنه ينتفخ ينتفخابتلي بألم ف
 فجاءت ابنة هذا الرجل فرضختها في حصاة حتى سكتت، هذا كله من شؤم االستهزاء بالسنة. ،بصوت عالي

ن أجنحمممممممممة األممممممممممالك تبسممممممممم ها  ل البيمممه............................  ال  وا 
 

 رضًا بما يصنع. "منهم بصنعهم رقا  "لطالبي العلم 
 بلمممممى الجنمممممان  ر قممممما  بمممممارس النسمممممِم    لقهموالسمممممالقين  ر ممممم  العلمممممم يسممممم

 

 .))من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل هللا له به طريقًا إلى الجنة((
 والسمممممامع العلمممممم والمممممواعي ليح ظمممممه

 ال

 ................................... 
 

ال ما نعم؟ يعني والسامع العلَم وال يمكن جره، والسامع الع ؟إعراب العلم "والسامع العلم" لم  باإلضافة يمكن وا 
 يمكن؟ نعم؟



  الب:.......
 إيش؟

  الب:.......
ال ما تجي؟ ،والسامع مضاف  والعلم مضاف إليه تجي وا 
  الب:.......

اَلِ { (ألـ)معرف ب ،اإلضافة والمضاف معرفة طيب ويش فائدة مضاف  [( سورة الحـج55)] }َواْلم ِقيِمي الصَّ
 .ليست محضة وال معنوية ،إذا كانت اإلضافة لفظية (ألـ)المضاف بومضاف إليه، ويغتفرون اقتران 

 بــــــذا المضــــــاف مغتفــــــر (أل)ووصــــــل 
 

 (الجعد الشـــعرـ)إن وصـــلت بالثـــاني كـــ 
 

يعني المضاف إضافة لفظية ليست حقيقية،  "بذا المضاف (أل)ووصل " ، والشعر مضاف إليهالجعد مضاف
محضة أو معنوية فال يجوز بحال أن يقترن المضاف  أما إذا كانت اإلضافة ،ليست معنوية، ليست محضة

يعني مثل ما تقول: محمد العبد هللا، هذه ال تجوز بحال، ليس لها أدنى وجه في العربية؛ ألن اإلضافة  (ألـ)ب
 "العلموالسامع "أما إذا كانت اإلضافة لفظية فإنه يجوز  ،بالمضاف (أل)جوز أن تقترن عنوية، فال يمحضة م

  ."عرالش دوالجع"
 بــــــذا المضــــــاف مغتفــــــر (أل)ووصــــــل 

   أو بالـــــــــــــذي لـــــــــــــه أضـــــــــــــيف الثـــــــــــــاني

 (الجعد الشـــعرـ)إن وصـــلت بالثـــاني كـــ 
 (زيد الضـــــــــــــارب رأس الجـــــــــــــانيـ)كـــــــــــــ

 

 
 والسمممممامع العلمممممم والمممممواعي ليح ظمممممه

   ارته بي كممممممممان متصمممممممم ا  قممممممممفيمممممممما ن

 مؤديممممممما  ناشمممممممرا  بيممممممماه فمممممممي األممممممممِم 
 بمممممميا بممممممدعو   يممممممر ال لمممممم  كلهممممممِم

 

من النظارة  ((أر هللا امر ض))ن سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها(( أر هللا امر ض)ن)يعني جاء في الحديث: 
  ."ارتهقفيا ن" والحسن والبهاء

 والسمممممامع العلمممممم والمممممواعي ليح ظمممممه
 

 ................................... 

 "ناشرا  بياه في األمِم" ها(())ثم أدا  "مؤديا  *  "والواعي ليح ظه وحفظها سمع مقالتي فوعاها(( مرأر هللا اض))ن
يعني تعلم حفظ ثم بعد ذلك نشر، وكثير من أهل العلم يرى أن العالم الرباني هو الذي تعلم ثم عمل ثم علم، إذا 
ن كان المحفوظ عن  اجتمع فيه الخصال الثالث استحق أن يسمى ربانيًا، تعلم ثم عمل بعلمه، ثم علمه غيره، وا 

 س بصغار العلم قبل كباره.ابن عباس أنه من يربي النا
 والسمممممامع العلمممممم والمممممواعي ليح ظمممممه

   ارته بي كممممممممان متصمممممممم ا  قممممممممفيمممممممما ن

 مؤديممممممما  ناشمممممممرا  بيممممممماه فمممممممي األممممممممِم 
 بمممممميا بممممممدعو   يممممممر ال لمممممم  كلهممممممِم

 

 .سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها(( ر هللا امرأض))ن
 ممممممن أجلمممممه درجممممما  فمممممو   يمممممرمِم  ال  العلممم أن رفعممواأممم  ك مماك فممي فقمم  

 



ْم َوالَِّييَن أ وت وا اْلِعْلَم َدَرَجاٍ {} وعرفنا أن هذه الدرجات ليس المراد  [( سورة المجادلة44)] َيْرَفِع َّللاَّ  الَِّييَن آَمن وا ِمنك 
ال، هي من درجات اآلخرة التي ما  ،أو ما يقرب من الشبر ،درجات السلم المعهود التي ال تزيد على الشبربها 

 وهللا المستعان. ،مثل ما بين السماء واألرض بين الدرجة واألخرى 
 ممممممن أجلمممممه درجممممما  فمممممو   يمممممرمِم  ال  ك مماك فممي فقمم  أممم  العلممم أن رفعمموا

 

  .نعم
 .اقرأ

 المم علمى القمديم فمي وكان فق  أبينما
 كممممياك يوسممممر لممممم تظهممممر فقمممميلته
 ومممممما اتبممممما  كلممممميم هللا لل قمممممر المممممم
 مممممممع فقممممممله برسمممممماال  ا لممممممه لممممممه

 م المصمممممم  ى بممممممالعلم حاملممممممهوقممممممد  
 ك ممممماممو أن  مممممدوا للممممموحي أوعيمممممة

 وكمممممال  فمممممي القيمممممام بمممممه اوأن  مممممدو 
 ب شممممممميته قصمممممممرا   و صمممممممهم ر نممممممما

 شمممممهادتهم وممممممع شمممممهادته جممممما  
 بالمممم الجهالمممة أمممم  علمممى ويشمممهدون 

 

 ِ  أممممممالك بمممممالعلم ممممممن تعلممممميم ر همممممم 
 للعممممممممالمين ب يممممممممر العلممممممممم والحكممممممممم
 معمممممممرول بال لعلمممممممم عنمممممممه منمممممممبهم
 وموعمممممممممد وسمممممممممما  منمممممممممه للقلمممممممممم

 ي  قممممممدملمممممم أعظممممممم بمممممميلك تقممممممديما  
 وأقممممح  اآل  منممممه فممممي صممممدورمم
 قممممممممموال  وفعمممممممممال  وتعليمممممممممما  ل يمممممممممرمم

 القلمممممم أصمممممد  فمممممي أمثالمممممه وعقممممم 
 صمم في الجه  وأم  استجابوا حي 

 حشممرمم يمموم مممولى بيا اجتمعمموا فممي
 
 
 

 بعد ذلك: -تعالى رحمه هللا-يقول 
على المالئكة بأي شيء؟ بالعلم  فضل آدم ،في الزمن المتقدم "في القديم" -عليه السالم-آدم  "وكان فق  أبينا"

ْم َعَلى اْلَماَلِ َكِة{ لََّها ث مَّ َعَرَقه  ( 52)] }اَل ِعْلَم َلَنا{وكان جواب المالئكة  [( سورة البقرة54)] }َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَما  ك 
 ففضل آدم في الزمن المتقدم، أو فضل آدم على المالئكة بالعلم. [سورة البقرة

 المم علمى القمديم فمي وكان فق  أبينما
 كممممياك يوسممممر لممممم تظهممممر فقمممميلته

 

 أممممممالك بممممممالعلم ممممممن تعلمممممميم ر هممممممِم 
 للعممممممالمين ب يممممممر العلممممممم والحكمممممممِم ِ 

 

بالتأويل فضل على غيره، بتأويل  ،لماذا؟ قبل ذلك بالعلم فضل [( سورة يوسف55)] }اْجَعْلِني َعَلى َ َ آِ ِن اأَلْرِض{
يتخرصون ويؤولون ما وقع وما لم و ؤيد بالوحي، أما من يتخبطون وهي ضرب من العلم، ال سيما وأنه م ،الرؤيا

لكن من أيد بالوحي ال شك أنها من مزاياه ومن فضائله، يوسف لم تظهر فضيلته  ،يقع هؤالء شأنهم آخر
، واستعمل التأويل في ى غيرهولم يجد من يؤولها إال يوسف ظهر فضله عل ،للعالمين لما رأى العزيز الرؤيا

والحكم  ،ظهر فضله على الناس، ثم بعد ذلك ظهر فضله بالعدل ،واستغل هذا العلم في الدعوة ،رآها السجن لمن
 .-جل وعال-وهذا كله نتيجة لما علمه هللا  ،بين الناس باإلنصاف

 كممممياك يوسممممر لممممم تظهممممر فقمممميلته
 ومممممما اتبممممما  كلممممميم هللا لل قمممممر المممممم

 

 للعممممممممالمين ب يممممممممر العلممممممممم والحكممممممممِم 
 ِمبهمعمممممممرول بال لعلمممممممم عنمممممممه منممممممم

 



فسأله سائل من أعلم الناس؟ قال: أنا، األصل أن يقول: هللا  ،قام خطيبًا في بني إسرائيل -عليه السالم-موسى 
 ،إذا وصلت أو وجدت هذه العالمة فتجده ،وضع له عالمة ،أعلم، فقيل له: إن عبدنا فالن بمجمع البحرين

تعلم للمعلم، وفعل الخضر أفعال جلس موسى وصحب الخضر صحبة الم، فحصل ما حصل، و فذهب إليه
خفيت أسرارها وحكمها على موسى الكليم، وهو من أولي العزم، وهو أفضل من الخضر، لكن مع ذلك لما كان 

مر بالذهاب إليه، ولهذا ال يستنكف طالب العلم أن يسمع ممن دونه، أو من زميله من عنده شيء من العلم أ  
 ومن مثيله ونظيره. ،ومن فوقه ،العلم عن من هو دونه مثيله، وال ينبل طالب العلم حتى يأخذ

 ومممممما اتبممممما  كلممممميم هللا لل قمممممر المممممم
 

 ِممعمممممممرول بال لعلمممممممم عنمممممممه منمممممممبه 
 

هذه أمور انبهمت على موسى،  ، لما أقام الجدارلما خرق السفينة ،الخضر قتل الغالملما منبهم ومستبهم، يعني 
 له. -جل وعال-بإلهام هللا  [( سورة الكهف22)] }َوَما َفَعْلت ه  َعْن َأْمِر { :وأما الخضر

 لممممممه ا لممممممه برسمممممماال  فقممممممله مممممممع
 
 

 ................................... 
 

معروف الخالف عند أهل  ؟هل هو نبي أو رجل صالح لخضر ليس برسول، واختلف في نبوتهوا موسى رسول
 العلم، لكن موسى رسول، بل من أولي العزم، من أفضل الرسل.

 لممممممه ا لممممممه برسمممممماال  قمممممملهف مممممممع
 
 

 وموعد........................... 
 

 [( سورة األعراف412)] }َفَتمَّ ِميَقا   َر ِ ِه َأْرَ ِعيَن َلْيَلة { :ثم زيد عشر ،ثالثين ،-جل وعال-يعني له موعد مع هللا 
 ون واسطة.كلمه بد -جل وعال-يعني من أعظم فضائل موسى أن هللا  ،موسى الكليم "وموعد وسما "

 سمع.كالمه بصوت وحرف ي   -جل وعال-وسماع منه للكلم، سمع من هللا 
 حاملممممممه المصمممممم  ى بممممممالعلم موقممممممد  

 ال
 لممممممي  قممممممدِم تقممممممديما   بمممممميلك أعظممممممم    ال

 ال

يؤم الناس أقرؤهم )) ، في اإلمامة الصغرى والكبرى حامل العلم ال شك أنه مقدم على غيره، مقدم في كل مجال
من  ؟من الذي يقدم ،وكذلك الكبرى، وغير ذلك من المواقف، يعني في الجنائز أمام اإلمام ثم ثم ثم، ((لكتاب هللا
 كل هذه األمور تقديم فيها في جميع أمور الحياة إنما هو بالعلم. ؟الذي يؤخر

 حاملممممممه المصمممممم  ى بممممممالعلم موقممممممد  
 ال
 لممممممي  قممممممدِم تقممممممديما   بمممممميلك أعظممممممم    ال

 ال

 رسوخ في هذا الباب. ،قدم صدقيعني صاحب  "قدم لي  تقديما   بيلك أعظم"
 أوعيمممممة  مممممدوا للممممموحي أن ك ممممماممو

 
 

 .................................... 
 

وِر الَِّييَن أ وت وا اْلِعْلَم{ د  َناٌ  ِفي ص    .[( سورة العنكبوت14)] }َبْ  م َو آَياٌ  َبيِ 
 أوعيمممممة  مممممدوا للممممموحي أن ك ممممماممو

 
 

 ........منممه ........ وأقممح  اآل  
 

 ."صدورمم في"آيات القرآن  ،القرآن آي
 وكمممممال  فمممممي القيمممممام بمممممه اوأن  مممممدو 

 قممممممممموال  وفعمممممممممال  وتعليمممممممممما  ل يمممممممممرمِم   ال
 
 ال

وما ورثوه عن  ،بتعليم الكتاب ،يقومون بالتعليم ،يقومون بالعلم ،فهم وراثه ،وكالء ينوبون عن صاحب الرسالة
 ويعلمون غيرهم ذلك.بأفعالهم،  ،بأقوالهم ،بقولهم -صلى هللا عليه وسلم-النبي 



 وكمممممال  فمممممي القيمممممام بمممممه اوأن  مممممدو 
 ب شممممممميته قصمممممممرا   و صمممممممهم ر نممممممما

 ال
 ال ال

 قممممممممموال  وفعمممممممممال  وتعليمممممممممما  ل يمممممممممرمِم 
 القلمممممِم أصمممممد  أمثالمممممه فمممممي وعقممممم 

 ال
 

جل -عظمة هللا فالذي ال يعلم  ،أداة قصر وحصر (إنما) [( سورة فاطر22)] }ِبنََّما َيْ َشى َّللاََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلع َلَما {
، كما أنه أيضًا على طريق -جل وعال-وما جاء عن هللا فإنه لن يصل إلى هذه الغاية وهي خشية هللا  ،-وعال

ليس من  -جل وعال-، والذي ال يخشى هللا -جل وعال-إيش؟ الطرد والعكس، يعني الذي ال يعلم ال يخشى هللا 
}ِبنََّما َيْ َشى َّللاََّ ِمْن صوف على الصفة قصر الصفة على الموصوف والمو  -جل وعال-أهل العلم؛ ألن هللا 

مورد الخشية هو العلم، والذي  م ال يخشى، من أين؟ موارد الخشيةفالذي ال يعل [( سورة فاطر22)] ِعَباِدِه اْلع َلَما {
 ال يخشى على طريق العكس أيضًا ال يستحق أن يسمى عالمًا.

 ب شممممممميته قصمممممممرا   و صمممممممهم ر نممممممما
 ال
 .................... أمثالممه... وعقمم   ال ال

 ال
 

ل من األمثال اتهم نفسه بقلة ثَ األمثال ال يعقلها إال العالمون، ولذا كثير من أهل العلم إذا استغلق عليه فهم مَ 
فدل على أن الذي ال يعقل  [( سورة العنكبوت15)] {ْعِقل َها ِبالَّ اْلَعاِلم ونَ }َوَما يَ ذكر ذلك  -جل وعال-العلم؛ ألن هللا 

الذي ال يعقل  -عليه الصالة والسالم-وعلى لسان نبيه  ،في كتابه -جل وعال-األمثال التي ضربها هللا  هذه
هذه األمثال ليس بعالم، ولذا هذه األمثال ينبغي أن تكون محل عناية واهتمام من طالب العلم؛ ألنها ما ضربت 

 عبث.
................................... 

 دتهمشمممممها جممممما   شمممممهادته وممممممع
 ال
 ال
 ال
 ال ال

 القلمممممِم أصمممممد  أمثالمممممه فمممممي وعقممممم  
 ج ...................................

 

 .[( سورة آل عمران42)]}َشِهَد َّللا   َأنَّه  اَل ِبَلَه ِبالَّ م َو َواْلَماَلِ َكة  َوأ ْول وْا اْلِعْلِم{ 
 شمممممهادتهم جممممما   شمممممهادته وممممممع

 اسممتجابوا..................... حيمم   ال ال

 
 

 وامتثلوا، لزموا وسلكوا طريق العلم. ،-عليه الصالة والسالم-وأمر رسوله  ،-جل وعال-حيث استجابوا ألمر هللا 
................................... 

 

 صمممِم فممي الجهمم  وأممم  اسممتجابوا حيمم  
 
 ال

صلى هللا عليه -ة رسوله أعرضوا وأصموا آذانهم عن هذا النداء اإللهي والنداء الذي جاء في كتاب هللا وفي سن
 ملوا وعلمواأهل الجهل صموا آذانهم، وأهل العلم استجابوا فتعلموا وع ،والحث العظيم على طلب العلم ،-وسلم
 ."وأم  الجه  في صمِم"

 حشرممِ  يوم مولى بيا اجتمعوا في    بالم الجهالة أم  على ويشهدون 
 

َهَدا  َعَلى النَّاِس{من أجل إيش؟  [( سورة البقرة415)] }َوَكَيِلَك َجَعْلَناق ْم أ مَّة  َوَس  ا{  [( سورة البقرة415)] }لِ َتق ون وْا ش 
لكن الذي ال يدري ما يشهد به كيف يشهد؟ إنما الذي يشهد من عنده العلم بما يشهد به، والجاهل ال يستطيع أن 

طيع أن يشهد على مجهول، إذًا ال يشهد؛ ألن الشهادة إنما تكون على معلوم ال على مجهول، والجاهل ال يست
 يشهد إال العالم.

 .وهللا أعلمنقتصر على هذا القدر،  ،نكتفي بهذا
 ا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وصلى هللا وسلم على نبين


